Instrukcja dla Studentów

Archiwum Prac Dyplomowych
1. Logowanie do APD
Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uczelni TechnicznoHandlowej im. Heleny Chodkowskiej: http://apd.uth.edu.pl

Aby zalogować się do serwisu APD należy na stronie głównej APD kliknąć <zaloguj
się>, który przekieruje do systemu autoryzacji CAS UTH.
Logowanie jak do USOSWeb.

Na otwartej stronie należy uzupełnić pola (identyfikator, hasło) własnymi danymi
i kliknąć w <zaloguj>.
Przejście na stronę APD jest również na stronie uth.edu.pl w zakładce
Wirtualna Uczelnia.
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2. Zarządzanie pracami / zadaniami - „Moje prace”
(Proces w APD rozpoczyna Dziekanat, wprowadzając dane pracy dyplomowej: temat
z Karty pracy dyplomowej, kierującego pracą - Promotor, ew. Recenzenci). Jeżeli w
systemie APD po zalogowaniu nie ma danych pracy dyplomowej, oznacza to, że
Dziekanat jeszcze ich nie wprowadził.)
Ważne! W przypadku jakiejkolwiek zmiany uzgodnionej z Promotorem w temacie
pracy dyplomowej należy niezwłocznie powiadomić Dziekanat!

Po zalogowaniu pojawia się strona „Moje prace i zadania”. Strona ta jest dostępna
zawsze po kliknięciu w górnym menu w link <MOJE PRACE>.

Strona podzielona jest na dwa moduły. Pierwszy moduł <Prace dyplomowe>
zawiera listę prac pogrupowaną wg funkcji jaką pełni zalogowany użytkownik. W tym
przypadku zalogowana osoba jest autorem prac. Drugi moduł <Zadania>, posiada
listę prac zgrupowanych w bloki rozdzielone ze względu na typ zadania. W celu
przejścia do danej pracy i uzupełnienia informacji należy kliknąć tytuł danej pracy.

3. Wprowadzanie danych pracy
Po kliknięciu w tytuł pracy pojawi się strona zamieszczona poniżej. Należy wypełnić
wszystkie konieczne pola formularza „Informacje o pracy”. Jeżeli wszystkie dane
zostały wpisane poprawnie można zapisać dane pracy używając przycisku <ZAPISZ
DANE PRACY>. Po tej akcji uaktywni się (zielone tło) przycisk <PRZEJDŹ DO
DODAWANIA PLIKÓW>, który znajduje się pod statusem pracy z prawej strony.
W tym momencie można jeszcze dokonywać zmian w formularzu. Jeżeli wszystkie
dane są poprawne można przejść do kolejnego kroku archiwizacji „Przesyłanie
pliku”. W tym celu należy kliknąć zielony przycisk <PRZEJDŹ DO DODAWANIA
PLIKÓW>.
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4. Dodawanie plików pracy
Po przejściu do statusu 2 archiwizacji pracy można dodać pliki pracy. W tym celu
należy kliknąć przycisk <EDYTUJ PLIKI>.
W tym kroku ustala się również dostępność pracy w czytelni (tzn. czy praca może
być przeglądana przez innych studentów w czytelni na terenie Uczelni). W tym celu
należy zaznaczyć odpowiednie pola (zaznaczone na obrazku poniżej) i kliknąć
przycisk <ZAPISZ>.
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Po przejściu do edycji plików pojawi się formularz z zakładkami. Należy wybrać
zakładkę <Dodaj plik>. W tej zakładce pojawia się formularz składający się z pól:
Rodzaj, Plik, Język zawartości, Opis.
W celu dodania pliku pracy, należy wybrać Rodzaj: Praca. Musi to być plik
w formacie PDF (max 15MB). Plik musi być tekstowy, nie w formie obrazów
stron. Następnie klikając przycisk Przeglądaj (pole Plik) należy wybrać plik z pracą
oraz w polu Język zawartości wybieramy język, w którym jest zapisana zawartość
pliku. Po tych czynnościach można użyć przycisku <DODAJ DO ZESTAWU> aby
dodać plik do zestawu.
W tym miejscu można również dodać pliki z załącznikami do pracy. Procedura jest
taka sama jak przy dodawaniu pliku pracy z wyjątkiem wybrania Rodzaju pliku jako
Inny. Rozszerzenia plików dopuszczalne dla załączników to: ZIP (max 100MB).
W przypadku pomyłki załączone pliki można usunąć i wgrać kolejne.
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Po dodaniu wszystkich plików pracy należy wrócić do strony pracy za pomocą
przycisku: <WRÓĆ DO PRACY>

5. Przekazanie pracy do zatwierdzenia przez opiekuna
Po dodaniu plików, jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, należy przekazać pracę do
zatwierdzenia przez opiekuna - Promotora. W tym celu należy kliknąć przycisk
<PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA>. Po tej czynności nie
będzie możliwa dalsza edycja danych pracy i pliku – chyba, że opiekun odrzuci dane
pracy i wróci pracę do poprawy.

Jeżeli dane pracy nie są prawidłowe (błąd, pomyłka, literówka etc.), można wrócić do
punktu 1 statusu pracy – „Wprowadzanie danych pracy”, aby poprawić te dane. W
tym celu należy użyć przycisku <WRÓĆ DO EDYCJI DANYCH>.
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6. Podgląd zatwierdzonych recenzji
Zatwierdzone recenzje można podglądnąć. Aby zobaczyć treść recenzji należy
kliknąć w zieloną ikonkę.

Po badaniu antyplagiatowym i akceptacji Promotora status
pracy zmieni się na „Wynik zaakceptowany”. Co oznacza,
że pracę można drukować.
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